SÆT AF TO SLIPPLADER MED RAMPE

OPTIMO SLIPPLADER NR. OF100702
Optimo universal slippladesæt med indbygget rampe i begge ender
Optimo er verdenskendt som producent af tilbehør til hjuludmåling. Dette
sæt drejeplader er danskproduceret og i højeste kvalitet.
Dette sæt består af et sæt (2 stk.) slipplader med indbygget rampe i begge
ender for behagelig op- og nedkørsel. Ramperne er til brug på gulv eller lift i
forbindelse med udmåling. Pladerne sikrer at baghjul er i fri bevægelse og
dermed giver et så præcis resultat som muligt i forbindelse med en
hjuludmåling.
Passer til:
Universel brug
Varenummer:
OF100702
Beskrivelse
Dansk producerede slipplader fra det kendte mærker Optimo. Slippladerne
passer perfekt til Optimo's øvrige produkter i højde og bredde.
Slippladerne bruges til baghjulene under hjuludmåling og justering. Pladerne
er med indbygget rampe i begge ender til op- og nedkørsel,, og kan bevæge
sig 40mm højre/venstre. Slippladen kan rotere 6° hvilket sikrer fuld
bevægelighed og høj nøjagtighed under arbejdet. Dette sikrer dig det mest
optimale resultat og minimerer risikoen for om-igen arbejde.

SPECIFIKATIONER

Slippladerne er designet til brug med Optimo's produkter men er universel
og passer med det meste. Pladerne kan benyttes på gulv, såvel som på en 4søjlet lift med glatte kørebaner.

Materiale

Rustfrit stål

Overkørselshøjde
Bevægelse sideværts
Bevægelse frem/tilbage
Rotation på slippladerne
Maks belastning pr. plade
Vægt pr. plade
Total vægt

2 mm
40 mm begge veje
2 mm
6°
2.500 kg
35 kg
70 kg

Produktionsland

Danmark
Rå/metal. Pladerne kan farves i alle
farve efter ønske. (minimum 10
sæt)

Farve
Dimensioner

1.000 x 450 x 40 mm

Dansk kvalitet fra Optimo
Optimo er en verdenskendt producent af tilbehør til hjuludmåling, som
f.eks. drejeplader, slipplader og opkørselsramper i højeste kvalitet.
99% af delene er produceret i Danmark. Samlingen og kvalitetskontrol
foregår også i Danmark, så du kan være sikker på et komplet produkt i høj
kvalitet og flot finnish.
Den lokale produktion sikrer kort leveringstid og høj fleksibilitet i forhold til
finnish og valg af farver.

https://stenhoj.dk/optimo-slipplader-med-dobbelt-rampe
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